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GeoQlik 11 voor eindgebruikers 

In dit whitepaper wordt de basisfunctionaliteit van GeoQlik 11 toegelicht. De functionaliteit voor 

eindgebruikers is grofweg op te delen in drie stukken: integratie in QlikView, controle over analyses 

en de tools in het GeoQlik venster. 

Integratie in QlikView 
De analyses die worden weergegeven op de kaart in het GeoQlik venster zijn berekend met behulp 

van de data uit de QlikView applicatie. Met behulp van de QlikView API wordt deze informatie 

doorgegeven. Maar de interactie tussen QlikView en GeoQlik stopt hier niet bij. Selecties in QlikView 

worden doorgevoerd in GeoQlik en selecties in GeoQlik worden ook doorgevoerd in QlikView. Het 

GeoQlik extensie object is dus een volwaardig onderdeel van uw QlikView applicatie! 

Het is ook mogelijk om selecties in GeoQlik te maken. Om 1 object of vlak te selecteren of om 

meerdere vakken te selecteren gebruikt u de QlikView selection tool: 

  

Elk object of vlakje waar diagonale strepen in komen te staan bij selecteren wordt meegenomen in 

de selectie. U hoeft dus niet een vierkant om het gehele object te trekken om te selecteren. 

 

Controle over analyses 
De controle over analyses als eindgebruiker hangt af van de keuze of u als eindgebruiker de 

applicatie bekijkt in QlikView of in een browser. In QlikView heeft u in principe alle functionaliteit van 

de ontwikkelaar. In dit hoofdstuk wordt het bekijken van GeoQlik in de browser behandeld.  

 

In de (Ajax) web omgeving kunt u analyses alleen uit en aanvinken. Onder Extra’s zijn wel de andere 

kaarten aan te vinken die slechts als plat plaatje worden weergegeven. Daarnaast is het mogelijk om 

de base map (in dit geval OpenStreetMaps) doorzichtiger te maken, uit te schakelen of te wisselen 

naar Google Maps (als u hier de licentie voor heeft).  
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Daarnaast kan een eindgebruiker met de volgende knoppen wisselen tussen het analyse scherm en 

de legenda: 

 

Het is ook mogelijk om zowel het analysescherm als de legenda te verbergen. Hiervoor gebruikt u het 

kleine driehoekje aan de rechterkant van het analysescherm / legenda: 

Tools in GeoQLik venster: Flash 
De tools die de eindgebruiker heeft bevinden zich in de balk boven de kaart. De icoontjes die u 

hieronder ziet worden van links naar rechts kort behandeld: 

 

 Met de ‘Home’ button gaat u terug naar het zoomniveau en de positie op de kaart waar u bij 

inloggen terecht kwam.  

 De ‘QlikView selection tool’ is onder de kop ‘Integratie in QlikView’ besproken. 

 Met de ‘pan’ tool krijgt u een handje als cursor en kunt u op hetzelfde zoomlevel de kaart 

verschuiven. 

 Met de ‘zoom box’ tool kunt u inzoomen door een vierkant te trekken over het gebied waar 

u verder op in wilt zoomen. 

 Met de ‘locate’ knop is een bepaalde locatie op te zoeken op de kaart. Door de ontwikkelaar 

is in te stellen waarop gezocht kan worden. 

 Met de ‘recenter selections’ knop zorgt GeoQlik ervoor dat uw gehele selectie in de kaart te 

zien is.  

Wanneer uw kaart bij een bepaald zoomlevel wisselt van dimensie (van landenkaart naar 

provinciekaart bijvoorbeeld) dan werkt de recenter op de kaart waarop u dan zit.  

Voorbeeld: u selecteert de provincie Utrecht en het land Nederland in QlikView en bevindt zich op 

een landenkaart van Europa. Na de 1e keer klikken op recenter zoomt de kaart in op Nederland en 

switcht naar de provinciekaart. Na een 2e keer klikken op recenter zoomt de kaart vervolgens in op 

de provincie Utrecht. Dit gaat zo verder voor elke volgende onderliggende kaart. 

 Met ‘automatic recenter’ kan zowel de ontwikkelaar, maar ook de eindgebruiker kiezen of de 

kaart bij wijziging van de selectie direct moet in- of uitzoomen op de betreffende 

geselecteerde locaties. Zo houdt u de vrijheid om eerst rustig te selecteren of om juist snel te 

downdrillen. 

 

 Met de ‘spatial selection’ tool is het mogelijk om uit een kaart die onder ‘Extra’s’ staat een 

uitsnede te maken. U selecteert de kaart en trekt vervolgens een vierkant.  

o In het uitgeklaptje menu kunt u de uitsnede verwijderen of opslaan. 

 Met de ‘Drawing tools’ kunt u zelf vormen tekenen op de kaart. Dit is handig om bij 

presentaties opmerkelijke gegevens te benadrukken. De opties die u heeft zijn diverse 

vormen (vierkant, circkel, eclipse), pijlen, lijnen, punten en tekst. Ook geeft GeoQlik de 
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mogelijkheid uw getekende opbject te roteren of in grootte te wijzigen. Let wel op: de 

tekeningen worden gewist als u uitlogt uit de webomgeving van QlikView. 

 Met de ‘filter tool’ kunt u een selectie maken op basis van overlap of nabijheid van uw data 

en een kaart die beschikbaar is onder ‘Extra’s’.  

 Met de ‘print map’ tool kunt u de kaart printen. Uw huidige venster wordt daarbij geplot, 

samen met de legenda’s van de analyses die aangevinkt zijn. Ook krijgt u de mogelijkheid zelf 

opmerkingen toe te voegen onder ‘Notes’. 

 De tools ‘Help’ en ‘About GeoQlik’ verwijzen door naar meer informatie over het GeoQlik  

extensie object. 

Voorbeeld print preview: 
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Isochronen & iso-afstanden 
In GeoQlik 11 was het al mogelijk om op basis van hemelsbrede afstand de data te filteren. Deze tool 

is er nog steeds, maar is wat verborgen en kan qua gebruiksvriendelijkheid nog een stuk beter. 

Daarnaast is hemelsbrede afstand in de business vaak een grove inschatting voor reisafstand en 

uiteindelijk reistijd.  GeoQlik is hier op ingesprongen en biedt in 11.8 de isochronen en iso-afstanden 

tools aan.  

Hoe gebruik je de tool? 

1. Klik op de isochronen tool. 

 

2. Stel de reistijd, reisafstand of hemelsbrede afstand in en bepaal het aantal klasses. 

 

3. Klik een ‘vanaf’ locatie aan op de kaart. Let op: je kan meerdere isochronen tekenen voor je 

gaat filteren, ook met verschillende afstanden of tijden! 
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4. Isochronen worden getekend op de kaart. Voor je deze valideert met het vinkje kun je ze nog 

aanpassen; klik op ‘drawing tools’, drop down naar ‘Edition’ en sleep de grenzen om ze aan 

te passen. Met het vinkje kun je de wijziging valideren. 

  

 

5. Wanneer je gebruikt van een cyclic group; zorg dat je naar de gewenste dimensie zoomt voor 

je de filtering doet; elk gebied dat de getekende isochroon raakt wordt geselecteerd. 

Hoe fijner de dimensie, hoe fijner de selectie op reistijd of reisafstand! 

 

6. Filter de data (je kan eventueel nog een hemelsbrede buffer om de isochroon zetten). 

7. De selectie op basis van reistijd en reisafstand wordt nu doorgevoerd in QlikView. 

8. Verwijder de isochroon als je dit wilt.  
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Extra’s 
De analyses die op een kaar worden geplot veranderen dynamisch met de QlikView selectie. Het is 

ook mogelijk om andere kaarten erbij te plotten die statisch zijn; deze veranderen niet mee met de 

selectie of met inzoomen. 

Een voorbeeld hiervan is het tonen van de vaste winkellocaties wanneer de analyses het aantal 

potentiële klanten per postcode gebied tonen. Onder ‘Extra’s’ vinkt u de betreffende kaart aan en 

door te drukken op het pijltje wordt de extra kaart bovenop de analyses getoond. Nuttige extra 

functionaliteit dus!  

  

 

Tools in GeoQLik venster: HTML5 (iPad) 
Wanneer u een applicatie met een GeoQlik extensie object bekijkt op een device zonder Flash (zoals 

een iPad) gaat GeoQlik gebruik maken van HTML5 functionaliteiten. Hierdoor verliest u de balk met 

opties die zojuist besproken is. Het blijft wel mogelijk om in- en uit te zoomen en om selecties te 

maken (lang indrukken om hoek punt vast te stellen, dan vierkant trekken). U verliest echter wel de 

tooltips die u in de Flash versie heeft. 

Voor korte demonstraties is GeoQlik op de iPad geschikt. Om echt analyses te doen en uitgebreide 

presentaties te houden adviseert HippoLine het gebruik van de Flash versie. 

Wilt u meer weten? 
HippoLine heeft jaren ervaring met GeoQlik en kan u begeleiden in het gehele proces van installatie 

tot gebruik. Voor meer informatie en trainingsmogelijkheden kunt u contact met ons opnemen. 

Mail: info@hippoline.nl   Telefoon: 0182 820398  Mobiel: 06 420 331 91 

mailto:info@hippoline.nl

